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Voorwoord  

 

Het voorjaar in balans. 

 

Het voorjaar is een tijd van zoeken naar balans, letterlijk op de weegschaal, met het nieuwe zomerseizoen in zicht, na iets te fijne feestdagen. Of 

op de boekhouding als de jaarcijfers gepresenteerd moeten worden. Thuis zoeken we evenwicht tussen werk en gezin en op de zaak tussen geld 

verdienen op de korte termijn en investeren voor continuïteit op de lange termijn. Als maatschappij zoeken we naar de ideale verhouding als het 

gaat om groei en duurzaamheid. De huidige financiële crisis heeft ons geleerd dat snelle economie en snelle groei niet meer reëel is. Daarbij gaat 

het bij vele al niet langer om meer, meer, meer. We willen juist duurzame groei, zodat er voor de toekomst en onze kinderen ook iets overblijft. 

Dan maar iets langzamer. Maar hoe verhoud zich dit tot economische modellen die om groei vragen. Zoeken naar evenwicht dus. Een zoektocht 

die op termijn meer oplevert: nieuwe ideeën en innovaties. Ook privé is het zoeken naar balans. Dat is altijd door de jaren heen al zo geweest. 

Naast mijn studie, was ik regelmatig te vinden op de veemarkt. Op aanraden van mijn vader ben ik bij de Rabobank gaan werken. Vroeg op naar 

de veemarkt en om half 8 als de bliksem naar de bank. De liefde voor vee en in het bijzonder voor koeien zat er al vroeg in. Sinds enkele jaren 

ben ik lid van deze mooie vereniging “Verbetert Rood Bont”.  

Op de jaarvergadering ben ik toegetreden tot het bestuur, ik hoop de komende tijd veel voor de vereniging te kunnen betekenen. Ik wens iedereen 

veel gezondheid, geluk en een goed verenigingsjaar en hoop jullie te ontmoeten.  

 

Groeten, Jan van Termeij  
 

Jaargang 20,   nr. 1                 voorjaar 2013  

 

 

Actualiteiten /Kalender 
 

AGENDA:  

 

 11 mei Landbouwfair te Haaksbergen 

 5,6,7 juli Landbouwbeurs te Vlagtwedde. 

 1 augustus keuring te Enter 

 26 oktober NVM in de IJsselhallen te Zwolle  

 

 

Oproep: gebruikt u als lid regelmatig uw email? Zou u dan zo vriendelijk willen zijn om uw emailadres door te geven aan het secretariaat 

(beuke615@planet.nl) zodat wij als vereniging flink  op portokosten kunnen besparen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Sponsors van het jubileum bedankt!!! 
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Het bestuur vindt het erg fijn dat verschillende sponsoren het mogelijk hebben gemaakt om met alle leden een mooie dag te beleven t.g.v. ons 25 

jarig jubileum! 

 

Een extra woord van dank dus aan: 

 B-Flex oormerken, Enschede 

 Slagerij Tomassen, Putten 

 Agrifirm Feed, Apeldoorn 

 KI Samen 

 Rabobank 

 W. v. Goethem, veevoeders en veehandel 

 Alpuro Breeding, kalvermelk 

 Alpha Accountants, Hoogeveen 

 KI De Toekomst 

 CRV 

 Project Natuurlijk Luxe 

 
 

 

Diverse embryo’s te koop o.a. uit de volgende geselecteerde combinaties: 

 

Donor Linda van de Flevohof (AV 89 punten) 

Vader: Carlo 3 van Brandevoort, moeder: Maartje van de Flevohof 
 
Embryo’s van de volgende stieren: 

 Carlo van ’t Veerhuis 

 

Linda van de Flevohof met natuurlijk geboren kalf Debbie van de Flevohof 
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 Romeo van Pesaken 

 Big Ben 

 Chardon 

 Nico Ben 
 

Prijs: € 275,00 per stuk 
 
Tevens embryo’s uit de combinatie 
Vera van de Flevohof x Carlo 3 van Brandevoort. 
 
Info of bestellen: G.J. Keijl  
Noorderbaan 81, 8256 PP  Biddinghuizen 
Tel. 0321-333 333 Mob. 06-53 111 222 
 

Verslag van de feestelijke jaarvergadering  naar aanleiding van het 25 jarige jubileum van het Verbeterd-Roodbont Vleesras stamboek. 

 

Na aankomst op het prachtige bedrijf van de Fam.v.d Mheen in Hoevelaken, kregen we bij binnen komst van de heerlijk verwarmde en met de 

vlaggen van de vele sponsoren versierde hal een kopje koffie met gebak aangeboden. Het was voor de ruim 130 aanwezigen, die elkaar jaren niet 

gezien hadden een feest van herkenning. De voorzitter opent om 10.15 de vergadering en heet allen welkom, een speciaal welkom is er voor de 

vele afgevaardigden van de diverse stamboeken, bestuursleden van fokveedagen, vertegenwoordigers van stands organisaties en oud 

bestuursleden. Na de gebruikelijke zaken zoals ingekomen stukken, notulen, en het financiële verslag komt de bestuursverkiezing aan de orde. 

Marga v Beukelen is herkiesbaar en wordt onder applaus bedankt voor haar vele werk en we zijn blij dat ze nog een periode het secretariaat wil 

beheren. Enno Stap heeft aangegeven dat hij zijn bestuursfunctie wil neer leggen, ook hij wordt bedankt en in zijn plaats komt Jan van Termeij in 

het bestuur. Een volgend agenda punt is de uitreiking van een aantal oorkondes aan de eigenaren van preferente stammoeders. Adrie van Gent 

geeft uitleg over het begrip preferente stammoeder en reikt de eerste oorkonde uit aan Gerrit Keijl.  

Het volgende agenda punt is het afscheid van inspecteur Adrie van Gent. De voorzitter bedankt Adrie en haalt verschillende 

wetenswaardigheden aan. Op 1 maart ’93 werd Adrie op het hoofdkantoor van het NRS door een delegatie van het bestuur en A.Hamoen 

benoemd tot keurmeester.  Er in het begin nogal vreemd aangekeken tegen een NRS keurmeester met heel veel ervaring in het keuren van 

melkvee. 
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Hij had dan thuis wel blaarkop koeien en als hobby kippen en schapen maar toch vroeg men zich af hoe hij nu aan zou kijken tegen roodbont 

vleesvee. Maar al snel werd duidelijk dat Adrie de juiste man op de juiste plek 

was. Hij was een graag geziene gast op de vele keuringen waar hij keurmeester 

was. Hij had de gave om voor alle eigenaren bij de uitleg van de plaatsing een 

duidelijk verhaal te vertellen. Zelfs over het dier op de laatste plek wist je zoveel 

positieve dingen te zeggen dat de eigenaar met een positief gevoel naar huis ging. 

Als dank werd hem op aanraden van zijn vrouw een boekje over de Friese 

veefokkerij aangeboden, waarbij hij toch wel wat beteuterd keek. Maar het bestuur 

had nog een verrassing voor hem. Een gegraveerde spiegel die hij trots aan de zaal 

toonde en ook zijn vrouw, die hem zo vaak niet thuis had werd niet vergeten. Na 

alle loftuitingen, werd de nieuwe inspecteur Bert van Abeelen voorgesteld. De 

meetstok, die inmiddels meer dan 20 jaar dienst doet werd op symbolische wijze 

overgedragen en na een korte toespraak nam Bert het (meet)stokje over. 

 

Adrie van Gent met het afscheidscadeau 

 

 

Nadat de rondvraag was behandeld, stond er een PowerPoint presentatie over 25 

jaar VRB op het programma. Frans Kuijpers gaf uitleg bij de plaatjes van de door hem en Ivan Hoekman gemaakte presentatie.  Hij vertelde op 

de voor hem zo kenmerkende manier over het ontstaan van de fokkerij.  Er werden oude foto’s getoond van de eerste stier ( Bart) waarvan 

bekend is dat hij het dikbil-gen doorgaf.  

Hierna kwam Iris Kolkman aan het woord. Zij gaf ons de laatste informatie over het project natuurlijk luxe. Dit is inmiddels afgesloten en de 

verschillende belangrijke zaken werden besproken. Als laatste spreker wees dhr. L. Moonen ons op de zaken die in de politiek en de dieren 

beschermings- organisatie spelen en waar we niet de ogen voor moeten sluiten. Na sluiting van de vergadering, was het tijd voor het zeer 

uitgebreide warme buffet. Een enkeling had genoeg aan een klein stukje stokbrood terwijl anderen hun vinger aflikten bij het zien van zoveel 

lekkers.  

 

Na het eten konden we het prachtige bedrijf en de dieren bekijken. De Fam v.d. Mheen heeft de dieren op verschillende locaties, waarvan we de 

stallen op de thuislocatie en de andere plek waar de dieren met hun kalveren stonden bezochten. Omdat de opkomst zo massaal was werden we in 

een luxe paarden trailer in groepjes van de ene naar de andere locatie gebracht. Het was een zeer goed georganiseerde dag waarvoor dank aan de 

Fam. van de Mheen, het bestuur van onze vereniging en de vrijwilligers, die zich ingezet hebben om deze dag zo succesvol te laten verlopen. 
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Nieuwe KI stier CR Delta 

 

CR Delta zoekt nog een nieuwe KI stier. Heeft u een mooie 

ingeschreven stier die volgens u een aanvulling voor de 

fokkerij kan zijn, neem dan contact op met J. te Riele 

Graag vreemde bloedvoering en geen Graaf Charlon bloed 

en minimaal 75 % verbeterd roodbont. 

Graag volledige gegevens mailen naar ;  

jwm.teriele@online.nl of bel  06 510 461 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jwm.teriele@online.nl
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Keuring Hulshorst 2013. 
Op zaterdag 16 maart was het weer de jaarlijks terugkerende keuring in Hulshorst voor Verbeterd roodbont en Belgisch witblauw. Er waren zo'n 

55 stuks dieren bij verbeterd roodbont. We begonnen met de rubrieken mini vrouwelijk welke was opgedeeld in 2 groepen. In de eerste rubriek 

waren 6 dieren waarbij 2 dieren gingen strijden om de rubriekswinst. Te weten catalogus nummer 5a van de fam. Westerkamp en nummer 8   van 

de familie Wittingen. Dit was een bespierd dier met mooie belijningen. Wat dit dier van de winst hield was haar iets minder fijne huidje, ze had 

correct beenwerk maar het gebruik van  Dian 11 was krachtiger. Deze zeer fraaie  Jacobar 28 AZ dochter is een plaatje. Zeer fijn, heel goed 

bespierd met hele mooie verhoudingen, correct beenwerk met een heel goed gebruik ervan en dat maakte net het verschil.  Op plaats 3 en 4 in 

deze rubriek waren de dieren ook echt aan elkaar gewaagd, maar konden niet mee met de klasse van de nr's 1 en 2 maar zijn zeker wel de moeite 

waard om te vermelden. 3 de was het dier van Marnix Knetemann, een vrijwel geheel wit rastypisch dier. Het was de breedste van allemaal. De 

andere was een dier van de fam. Ter Riele welke ook veel rastype bezit en ook goed in elkaar stak. In rubriek 2 waren er 4 dieren met 2 

kopnummers. Deze 2 dieren van de fam. Westerkamp deden voor elkaar ook niet veel onder. Grietje 11 moest net haar meerdere erkennen in de 

Tinus dochter Roza 4. Dit zeer correct gebouwde kalfje met een mooie bespiering en correct beenwerk en fraai type wist deze rubriek te winnen. 

In de rubriek  4 tot 8 mnd mannelijk waren er 2 stieren. Dit werd gewonnen door de stier van de Fam Westerkamp. Deze Arnold zoon is een 

correcte stier met mooie overgangen en een correct beenwerk met een goed gebruik ervan. Ook bezat deze stier een mooi bespiering. Het was een 

plaatje om te zien en werd later op de dag uitgeroepen tot mister toekomst. In de rubriek van 4 tot 8 mnd vrouwelijk werd gewonnen door een 

bijschrijving van Fam van Brummelen. Dit jonge dier in deze rubriek bezat heel veel breedte en had een ruime conditie. Het was flink 

overbouwd en een hele goede bespiering, beenwerk was goed maar de insteek van zijn achterbenen had ik liever iets meer naar binnen gezien 

wat het nog krachtiger zou maken. Ze werd 's middags wel uitgeroepen tot miss toekomst. In de rubriek van 8 tot 12 mnd mannelijk waren 5 

inzendingen en tweede werd de stier Kick van Halfweg van Marnix Knetemann.  Deze zoon van Bart van Halfweg was super breed en luxe. 

Voor echt mee te doen in deze rubriek zouden wij hem iets langer en groter willen zien. Dat had de stier Sjakie van de familie Wittingen zeker 

wel. Deze zoon van Lauritz was zeer compleet, groot, lang, bezit heel goed beenwerk met een correct gebruik ervan, super harde bespiering en 

erg fijn van bot en huid. De rubriek van 8 tot 12 maanden vrouwelijk had wel een toelichting nodig. In deze rubriek werd het minst bespierde dier 

kampioen. Dit gewoonweg door het beengebruik van de andere. Suzan van Vredenburg van Fam. te Riele was een compleet dier met weinig tot 

geen fouten met veel lengte en correct beenwerk. In de rubriek mannelijk van 12 tot 18 mnd waren 2 dieren. Remke van Vredenburg  was een 

correcte stier met een jeugdige uitstraling. Deze stier had meer rastype dan de stier Bas van Aalt v/d Bunt. Toch wist deze correct gebouwde stier 

de winst te pakken door zijn enorme breedte en bespiering, had echt een dikke vang en lendenen. In de rubriek van de vrouwelijke dieren van 12 

tot 18 mnd moest de jury echt op de details letten. Met hier toch wel verschillende dieren met goede kwaliteiten. Ook Marije 38 die vorig jaar 

nog hoge ogen gooide was nu ook aanwezig, deze mooie pink met een goede bespiering en correct beenwerk is een fraaie vertoning. Alleen haar 

minder sterke bovenbouw deed haar naar de derde plaats verwijzen. Tweede in de rubriek werd Ronja, deze Lauritz dochter was mooi en correct 

gebouwd, maar moest haar meerdere erkennen in Alike 11 van de Fam Wittingen. Deze dochter had de breedte en bespiering van haar vader 

Leander van Vredenburg goed verankert. Ook had ze correct beenwerk met een goed gebruik. Na de pauze en de kinderen, die ook geweldig hun 

best deden hun kalfjes zo goed mogelijk rond te leiden, kwamen we bij  de oudere dieren terecht.  Bij de stieren 2 jaar en ouder was het een genot 

voor iedereen deze 5 stieren te mogen bewonderen. Maar er sprongen 2 stieren echt uit in deze rubriek. Een was een stier van Spronk uit 

Zoetermeer. Deze 2,5 jaar oude stier bezat veel maat en lengte, super fijn van bot en huid met goede benen en een goed gebruik ervan. In de 

bovenbouw zouden we hem graag sterker zien, maar dit kwam misschien door zijn rijke conditie. De andere stier was net geen 5 jaar oud en had 

een super sterke bovenbouw en was nog langer en groter, had zeer goede benen en een super gebruik ervan en was in een top conditie. 
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 Beide stieren waren top en de jury daardoor een verdeelde mening, toch besloten ze de jonge stier kampioen te maken door zijn mooie 

bespiering en fijnheid en goede ontwikkeling en hij had vandaag de mooiste jas aan zeg maar. De andere stier is later op de dag ingeschreven met 

91 punten voor algemeen voorkomen en we feliciteren daar de familie Hutten als eigenaar en de familie Withag als fokker van deze stier 

natuurlijk ook mee. De rubriek  vrouwelijk 2 tot 3 jaar werd gewonnen door Dikkie 14 van de familie Wittingen. Deze Jarno dochter was zeer 

correct gebouwd en bezat veel lengte. Het gebruik van de benen was goed en had een goede bespiering. Bij de koeien 3 jaar en ouder ging het 

tussen 2 dieren die om de koppositie streden. De ene was Christine 6 van de familie Vis. Deze won vorig jaar de rubriek van 2 tot 3 jaar van 

Nicolet van Vredenburg die nu ook haar concurrente was. Deze Ahrend dochter was compleet gebouwd met veel lengte. De stand van de benen 

was iets krom, maar had er wel een heel goed gebruik van was in een prima conditie. Dit geld ook voor de Dagobert dochter Christine, alleen zij 

had niet de conditie en de uitstraling van vorig jaar en dus werd Nicolet van de familie ter Riele Kampioen in deze rubriek. In de rubriek 

afstammelingen van 1 stier waren er 2 collecties. Het ging om de nakomelingen van Leander en Lauritz van Vredenburg gefokt door Jan ter 

Riele. Deze twee hele beste groepen werd nipt gewonnen door Leander van Vredenburg. Bij de bedrijfsgroepen ging het tussen 2 groepen van 

Fam ter Riele en 1 groep van de Fam Westerkamp. Waarbij  Arend Jan zijn witte jas uit mocht doen en die overdroeg aan Jaap van Beukelen die 

zijn plaats innam als jury. De groep van Westerkamp was het uniformste met kwalitatief heel goede kalveren. In de kampioenskeuringen werd bij 

de mini's mannelijk de Tom van het veerhuis zoon Stephan van Vredenburg van de familie ter Riele. Deze donker rode stier was op alle 

onderdelen zijn concurrentie de baas en was een echte kampioen. Bij de mini's vrouwelijk moest de kampioen komen uit de 2 ochtend rondes en 

ging tussen Dian 11 van Wittingen en Roza 4 van Westerkamp. Deze dieren waren zeer aan elkaar gewaagd en het waren hele kleine verschillen 

die van Dian 11 kampioen mini vrouwelijk maakte en tevens ook dagkampioene vrouwelijk werd. Normaal zijn het nooit de jongste dieren die 

met deze prijs aan de haal gaan, maar in dit geval was zij echt de beste van de vrouwelijke dieren. Dagkampioen mannelijk werd de 2,5 jaar oude 

stier van de familie Spronk. Hierdoor kwam aan deze mooie dag weer een einde. Laten wij als jury zeggen dat de kwaliteit van de dieren heel 

hoog was en de kampioenen echt het topje van de ijsberg zijn. Hopend op weer veel dieren op de komende keuringen wat het voor deelnemer, 

publiek, organisatie en keurmeesters nog leuker maakt                                

 

 

Algemeen Kampioen Vrouwelijk,  

van Fam van Brummelen                             

 

 

 

 

 

Algemeen Kampioen mannelijk,  

van Fam Spronk
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.  

                                                                Ik kreeg de pen door van Jan Verstappen 
Wij zijn Willy en Gina van der Linden en wonen in Mierlo. We hebben twee dochters Linda en Nancy en een kleinzoon Alexander, onze zoon 

Niels is aan de gevolgen van een spierziekte in 2010 op zijn 23
e
 verjaardag overleden. Een groot gemis, maar we proberen toch nog iets van ons 

leven te maken. Gina werkt op de geriatrieafdeling in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Ik ben opgegroeid tussen de koeien en kom uit een 

gezin met negen kinderen. We bezitten slechts 4,6 hectare grond en dit was te weinig voor het houden van melkvee. In 1976 zijn we met 

vollegrond tuinbouw en kersenteelt begonnen. Mierlo was in die tijd een kersendorp en befaamd om de Mierlose zwarte kers. Wij exploiteren de 

laatste hoogstamboomgaard en zijn te vinden via onze site www.mierlosekersen.nl. Daarnaast zijn we eigenaar van de Heidewachtelboerderij 

(www.heidewachtelboerderij.nl). 

 

 

Stammoeder van de fokkerij, dochter van  

Adagio de Froidfontaine. 
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus kwamen er na enkele jaren toch weer de 

eerste kalveren. Deze liet ik insemineren met rode dikbilstieren. Mijn voorkeur gaat uit naar 

vee met hoogtemaat en dus werden daar de nakomelingen op geselecteerd.  

De stieren Mollies Kees en Bertus 2 waren twee van mijn favorieten. Stieren met zulk 

formaat heb ik de afgelopen twintig jaar gemist bij de KI. Ook Adagio de Froidfontaine, een 

Belgisch blauwe stier met de roodfactor in zijn bloed, was een stier die mij zeer aansprak. 

Uit deze combinaties is Baron van de Eendenpoel geboren. Deze stier is nog verkrijgbaar bij 

KI de Toekomst. Baron geeft zeer melkrijke dochters met heel goed beenwerk die naarmate 

ze opgroeien steeds luxer worden. De moeder van Baron kalfde bijna altijd op natuurlijke 

wijze en was 1.40m hoog. Zij haalde als kalf een ere A prijs op de keuring in Zwolle. Ook 

haar vader Niels van de Eendenpoel (kleinzoon van Mollie’s Kees) werd kampioen stieren 

tussen één en twee jaar in Den Bosch. Daarnaast is een dochter van Adagio de Froidfontaine 

bekroond in Den Bosch, zij is de stammoeder van mijn fokkerij. Baron van de Eendenpoel werd uiteindelijk boven de 1.50m hoog, hij is jammer 

genoeg op vijfjarige leeftijd afgevoerd na een heupblessure die hij had opgelopen tijdens het dekken. Zijn zoon Adagio van de Eendenpoel staat 

op dit moment bij KI CR DELTA. Deze stier komt uit een gemakkelijk groeiende Egon 5 x Big Ben dochter. De kalveren van Adagio van de 

Eendenpoel hebben goed beenwerk. Ze ogen gewoon bij de geboorte, maar groeien zeer goed uit. In de jaren ‘90 hadden we ongeveer 

vijfentwintig dikbillen, maar mede door de mestwet zijn dat er nu nog tien. Naast het vee houd ik vijfentwintig bonte schapen, appaloosapony’s, 

een rijpaard en een diversiteit aan pluimvee.   

In 2012 hebben we vier vaarsjes gehad: twee van Adagio en twee van Mina’s Roland. De stierkalveren worden op een enkele uitzondering na 

nuchter verkocht. De kalveren worden met melkpoeder opgezet en laten we rustig opgroeien. Ze staan vanaf drie maanden altijd op een volledige 

roostervloer, kunnen ze dit qua beenwerk niet af dan worden ze niet aangehouden. Er worden overigens geen dieren afgemest, wij houden alleen 

fokdieren. Mijn fokdoel is om grote dieren te fokken met goed beenwerk, een brandrode kleur en veel lossigheid en rek in het lijf. Dit met 

http://www.heidewachtelboerderij.nl/
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behoud van soort en bovendien om natuurlijk te kunnen afkalven. Dit jaar verwacht ik drie kalveren, één van Baron van de Eendenpoel en twee 

van een grote rode dikbilstier van 1.60m hoog en 1500kg.  

Tot slot wil ik dhr. Adrie van Gent bedanken voor zijn correcte keuringen en hem nog veel gezonde jaren toewensen.  

 

Ik geef de pen door aan Marc Kouwenberg.  

 

Willy van der Linden 

 

 

Baron van de Eendenpoel als 5 jarige stier  
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Veebeoordelingscursus 2012/2013 

Ook in het afgelopen seizoen was de deelname aan de cursus 

weer heel goed te noemen. Er zijn 4 lesavonden gehouden op vier 

verschillende locaties. Gezien de herkomst van de deelnemers lag 

het voor de hand om iets meer dan voorgaande jaren naar het 

westen te trekken. De eindwedstrijd die overigens prima was 

voorbereid werd gehouden bij Fam Te Riele. Er was deze keer 

gekozen voor een zaterdag. Dit in verband met de eventuele 

uitloop en reistijd, midden in de week is dan wel eens lastig. De 

avond waarop de stieren aan de orde kwamen, werd gehouden bij 

Van de Mheen, een ruime accommodatie en een ruime keus aan 

kwaliteitsstieren. Al met al was er weer een zeer goede variatie in 

lesmateriaal. Ook de 5 koeien die op de laatste dag beoordeeld 

moesten worden, liet een interessante variatie zien. 18 

deelnemers hebben op de eindwedstrijd hun krachten gemeten 

waarvan 8 beginners en 10 gevorderden. Bij de beginners kwam 

Jaap Bark als beste uit de bus met 264 punten. Jord Schermer 

volgde op 4 punten en derde werd Theo Veerman. Noord Holland 

was goed vertegenwoordigd bij de gevorderden. De eerste plaats 

was voor Aalt van de Bunt met 201 punten, tweede werd Klaas 

Tichelaar uit Wirdum en derde werd Arie Luyben.  Winnaars, gefeliciteerd en aan alle deelnemers, dank voor uw deelname. Van alle kanten 

hebben we weer gehoord dat het een leerzame en gezellige cursus was. Elke les is steeds weer een complete excursie. Hopelijk kan iedereen er in 

de praktijk zijn voordeel mee doen. Als we eerlijk zijn is het voor de docenten net zo leerzaam als voor de cursisten, althans volgens de docenten, 

Bert van Abeelen, Jan te Riele en Adrie van Gent.  

 

Groet Adrie van Gent. 
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Oproep voor alle stamboekleden 

 

 

 
 

Wie van de leden is bereid met een demogroep aanwezig te zijn op de rundershow op zaterdag 11 mei in Haaksbergen? De traditionele 

paardenmarkt wordt dit jaar uitgebreid met een fair en een koeiententoonstelling. Een mooie gelegenheid om het publiek te laten kennismaken 

met de diverse (vlees-)rassen. Alle rassen worden in de gelegenheid gesteld om 2 á 3 dieren ten toon te stellen. De Stichting Zomerfeesten Sint 

Isidorushoeve  biedt een mooi podium om de vleesveesector positief voor het voetlicht te zetten. Ditzelfde geldt voor de Landbouwbeurs in 

Vlagtwedde op 5, 6 en 7 juli.  Een 15.000 bezoekers tijdens 3 dagen beurs ontmoeten is een unieke gelegenheid om uw ras te promoten. Om een 

attractief koeiendorp in te richten is  de medewerking gewenst van alle Federatie rassen. Promotie van het ras en misschien van uw bedrijf in 

combinatie met raseigen vleesverkoop/proeverij? Dit zijn prima evenementen om ons mooie ras te promoten! De enige voorwaarde waaraan u 

dient te voldoen is komen met lepto-vrije en IBR-vrije dieren, gelijk een keuring. 

Heeft u interesse? Graag aanmelden bij het secretariaat: beuke615@planet.nl of tel. 0528-241799. 

 

Notulen feestelijke ALV en viering 25-jarig jubileum van de VNSVRV zaterdag 9 maart 2013 10.00 uur te 

Hoevelaken. 
 

Aanwezig: ruim 130 personen. Afwezig met kennisgeving: de heren Kolk, Schepers, Huisman, Petersen en J. en W. Groen. 1)  Opening Om 

10.15 uur opent voorzitter J. v.d. Ven de vergadering met een extra welkom aan de genodigden voor deze dag. Fijn dat er zoveel mensen 

aanwezig zijn. 2)Notulen ALV 25-02-2012 :De notulen worden onveranderd goedgekeurd.3) Ingekomen stukken/mededelingen: Er zijn geen 

ingekomen stukken. 4)Exploitatierek.2012/balans 2012/begroting 2013 Door penningmeester J. Berg worden enkele vragen beantwoord. 5)  

Fin. Verslag kascie./verkiezing nieuwe kascie.lid + reserve kascie.lid : Hr. J. v. Termeij meldt dat na een kleine aanpassing alles keurig voor 

elkaar werd bevonden! Hij prijst de prima boekhouding van penningmeester J. Berg. Hr. A. Wijnberg wordt bedankt voor 2 x kascontrole doen; 

hij wordt gevraagd het ook de derde keer te willen doen omdat Hr. J. v. Termeij kandidaat bestuurslid is. Dit is akkoord. Hr. H. Spruit zal 

volgend jaar met hem kascontrole doen; Hr. A. Luyben is reservekascie.lid. (na de vergadering is deze volgorde van kascontrole doen 

vastgelegd!) 6) Jaarverslag 2012 Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Voorzitter J. v.d. Ven dankt Mw. M. v. Beukelen met een boeket bloemen 

voor de vele werkzaamheden en goede samenwerking. Ook haar echtgenoot Jaap wordt bedankt voor het werk dat hij achter de schermen 

verrichtte. 7)  Bestuursverkiezing : Mw. M. v. Beukelen wordt met applaus herkozen voor een volgende periode; zij dankt de vergadering voor 

het in haar gestelde vertrouwen. 

mailto:beuke615@planet.nl


 12 

Hr. E. Stap treedt af en als dank voor zijn inzet ontvangt hij een cadeaubon. Kandidaat Hr. J. v. Terneij wordt met applaus gekozen; hij geeft aan 

zich graag te willen inzetten voor onze vereniging! 8) Uitreiking oorkondes Preferente Stammoeders. Dhr. G. Keijl en Hr. J. te Riele 

ontvangen elk 1 oorkonde; Fam. v. Abeelen ontving er zelfs 2! Zeer goede prestaties! 9) Afscheid Hr. A. v. Gent/ voorstellen Hr. B. v. 

Abeelen. Voorzitter J. v.d. Ven geeft een terugblik op het vele werk van Hr. v. Gent gedurende 20 jaren! Enkele kernachtige uitspraken van Hr. 

v. Gent passeren de revue. Hij ontvangt een boek en een spiegel met afbeelding van zichzelf terwijl hij een koe opmeet. Mevr. v. Gent ontvangt 

een boeket bloemen. 

Hr. H.Blankensteijn spreekt nog een dankwoord op rijm tot Hr. v. Gent voor de jarenlange fijne samenwerking. Hr. Volkerink spreekt namens de 

vleesveecommissie Enter een dankwoord uit aan Hr. v. Gent voor de 20 jaren dat hij keurde in Enter. Dit gaat vergezeld van een cadeau met fles 

wijn. 

Hr. Volkerink roept iedereen op om deel te nemen aan de keuring in Enter op donderdag 1 augustus! Laat de keuringen niet verder teruglopen! 

Hr. A. v. Gent dankt iedereen voor de mooie tijd die hij gehad heeft bij ons stamboek; (opmerking: in 1998 ging hij met de VUT bij het NRS). 

Vooral zijn eerste inspectie in Harmelen herinnert hij zich nog goed, dit was erg spannend! Voorzitter J. v.d. Ven dankt Hr. A. Hamoen alsnog 

voor het destijds aanbevelen van dhr. v. Gent als inspecteur. 

Hr. v. Gent draagt zijn meetstok over aan Hr. B. v. Abeelen; deze ontvangt hem onder dankzegging en heeft voor Hr. v. Gent nog een mooie 

fotocollage als aandenken. 10) Rondvraag. Hr. A.J. Westerkamp vraagt waarom Hr. Wijnberg voor de derde maal kascontrole doet? Omdat Hr. 

J. v. Termeij nu bestuurslid is en daarom geen kascontrole mag uitvoeren. Hr. T. Eindhoven vindt de post “portokosten” erg hoog en vraagt of er 

meer digitaal gecommuniceerd kan worden. In RR zal een oproep hiertoe geplaatst worden. 

Hr. A. Wijnberg vraagt hoe betalingen verlopen voor een koe spoelen binnen het Project Nat. Luxe. Alleen voor voortrek- kers was een 

subsidiebedrag van 250 euro per spoelkoe (voor max. 3 koeien totaal) beschikbaar. Hr. R. v. Dijk vraagt naar het vervolg nu de subsidie gestopt 

is en of er een aparte rubriek op keuringen kan komen voor vee dat gefokt is binnen het Project. Voorzitter J. v.d. Ven ziet graag veel meer vee 

op de keuringen! Het lijkt nu nog te vroeg om  al een aparte rubriek te maken voor dieren die binnen het Project gefokt zijn. Hr. R. v. Dijk vindt 

de gezondheidsstatussen van keuringen te hoog; IBR-veilig/-vrij vindt hij veel te hoog. 

Hr. J. Hoekman vraagt waarom bij een melkveekeuring wel alleen Lepto-vrije dieren mogen worden aangevoerd. 

Hr. A. Hamoen zegt dat de gecertificeerd IBR-vrije bedrijven na afloop moeten testen; de niet vrije bedrijven wordt verzocht van tevoren te 

enten. Komende keuringen: zaterdag 16 maart Hulshorst, woensdag 20 maart Schagen, donderdag 1 augustus Enter, zaterdag 26 oktober NVM 

Zwolle. Hr. J. v.d. Graaf vraag of de onderbalkgegevens van stamboekstieren vermeld kunnen worden; deze staan reeds op de site. Hr. J. te Riele 

doet een oproep voor een jonge KI-waardige stier voor  inzet bij CRV. 11) Powerpointpresentatie 25 jaar VRB door Frans Kuijpers. Hr. F. 

Kuijpers heeft een “vrije dag” uit het ziekenhuis omdat hij daar tijdelijk behandeld wordt; hij voelt zich goed en wilde graag aanwezig zijn! 

(waarvoor het bestuur hem zeer dankbaar is). De presentatie van verbeterd roodbont door de jaren heen is erg leuk om te bekijken! Frans levert  

er een levendig verslag bij. Voor veel “ouderen” onder ons zijn de foto’s een feest van herkenning. Tenslotte wenst Hr. Kuijpers allen veel 

plezier met de verbeterd roodbont fokkerij! 

Voorzitter J. v.d. Ven dankt Hr. F. Kuijpers en Hr. I. Hoekman voor het maken van deze mooie reportage. 

Hr. Minne Veldman feliciteert de voorzitter en het bestuur met het 25 jarig bestaan van de vereniging; hij blikt terug naar Seike’s Sjoerd, het 

eerste dier met het dikbilgen! In 1988 in de manege te Liempde werd besloten een stamboek op te richten; in 1991-1992 was er een conflict 

tussen bestuur en foktech-nische commissie, waarna het bestuur huiswaarts werd gestuurd. Hr. F. Kuijpers kreeg alles weer op de rails en er 

kwam een nieuw bestuur bestaande uit de heren J. v. Abeelen, A.J. Westerkamp, W. Kouwenberg, J. v.d. Braak, C. Duineveld en H. v. Zuylen. 
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Nu op weg naar de volgende mijlpaal! Voorzitter J. v.d. Ven dankt Hr. Veldman voor zijn mooie overzicht. 12) Project Natuurlijk Luxe; Mw. 

Iris Kolkman. Mw. I. Kolkman vertelt over de achtergronden en de manier van meten; het is niet nadelig voor het dier of de dracht. Zij 

beantwoordt enkele vragen. Hr. Leon Moonen van LTO afd. Vleesvee meldt dat op 25 maart a.s. een kamerdebat plaatsvindt over ingrepen in het 

dier; de keizersnede is er hier 1 van! De consument wordt steeds kritischer, dit moeten we niet onderschatten! Hr. A. v.d. Berg wijst er op dat er 

vroeger al een plan-van-aanpak naar het Ministerie is verstuurd waarvan hij nadien niets meer heeft vernomen. Hr. J. Hoekman nodigt graag 

mensen uit op zijn bedrijf om eens een keizersnede te komen bekijken. 13) Sluiting Voorzitter J. v.d. Ven meldt dat alle aanwezigen een boek 

over stalinrichting van Fam. Berg mee kunnen nemen; leden krijgen dit jaar 12,5% korting t.g.v. het 25 jarig jubileum! Om 13.05 uur sluit de 

voorzitter de vergadering en zegt dat het buffet klaar staat. Na het eten kunnen we in groepen de stallen bekijken; met de paardenauto kunnen we 

naar het andere bedrijf vervoerd worden. Hij dankt allen voor de fijne vergadering en wenst iedereen een gezellige middag toe! 

 

 

Marga van Beukelen, secretaris. 
 


